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* Administración, xestión e comercialización na
pequena empresa.

4.4.2. Módulos profesionais que poden ser obxecto
de correspondencia coa práctica laboral:

* Sistemas de telefonía.

* Sistemas de radio e televisión.

* Arquitectura de equipamentos e sistemas infor-
máticos.

* Sistemas operativos e linguaxes de programa-
ción.

* Sistemas telemáticos.

* Xestión e desenvolvemento de sistemas de tele-
comunicación e informáticos.

* Desenvolvemento de sistemas de telecomuni-
cación e informáticos.

* Formación en centro de traballo.

* Formación e orientación laboral.

4.4.3. Acceso a estudos universitarios:

* Enxeñaría técnica.

* Diplomatura en informática.

* Diplomatura da mariña civil.

* Diplomado en máquinas navais.

* Diplomado en navegación marítima.

* Diplomado en óptima e optometría.

* Diplomado en radioelectrónica naval.

* Arquitecto técnico.

* Enxeñaría técnica aeronáutica (todas as espe-
cialidades).

* Enxeñaría técnica agrícola (todas as especia-
lidades).

* Enxeñaría técnica en deseño industrial.

* Enxeñaría técnica forestal (todas as especia-
lidades).

* Enxeñaría técnica industrial (todas as espe-
cialidades).

* Enxeñaría técnica en informática de xestión.

* Enxeñaría técnica en informática de sistemas.

* Enxeñaría técnica de minas (todas as espe-
cialidades).

* Enxeñaría técnico naval (todas as especiali-
dades).

* Enxeñaría técnica de obras públicas (todas as
especialidades).

* Enxeñaría técnica de telecomunicación (todas
as especialidades).

4.5. Distribución horaria:

* Os módulos profesionais deste ciclo formativo
organízanse do seguinte xeito:

Horas totais Denominación dos módulos

1º, 2º e 3º trimestre

210 Sistemas de telefonía

185 Arquitectura de equipamentos e sistemas informáticos

265 Sistemas operativos e linguaxes de programación

55 Calidade

55 Seguridade nas instalacións de telecomunicacións e informática

55 Relacións no contorno do traballo

55 Formación e orientación laboral

4º e 5º trimestre

165 Sistemas de radio e televisión

110 Sistemas telemáticos

90 Xestión e desenvolvemento de sistemas de telecomunicación e
informáticos

125 Desenvolvemento de sistemas de telecomunicación e informáticos

80 Administración, xestión e comercialización na pequena empresa

90 Proxecto integrado

6º trimestre

380 Formación en centro de traballo

1º, 2º e 3º trimestre

80 Horas á disposición do centro

* As horas de libre disposición do centro neste ciclo formativo son 80, que se
utilizarán nos tres primeiros trimestres.

Corrección de erros.-Decreto 73/2005, do
18 de marzo, polo que se establece o currí-
culo do ciclo formativo de grao superior
correspondente ao título de técnico supe-
rior en industrias alimentarias.

Advertidos erros no citado decreto, publicado no
DOG nº 78, do luns, 25 de abril de 2005, cómpre
efectuar as oportunas correccións:

-Na páxina 6.790, no título do decreto, onde di:
«técnico superior en industrias alimentarias», debe
dicir: «técnico superior en industria alimentaria».

-Na páxina 6.790, no segundo parágrafo, onde di:
«técnico superior en industrias alimentarias», debe
dicir: «técnico superior en industria alimentaria».

-Na páxina 6.791, no artigo 1º, onde di: «técnico
superior en industrias alimentarias», debe dicir:
«técnico superior en industria alimentaria».

-Na páxina 6.792, na Identificación do título onde
di: «Técnico en industrias alimentarias», debe dicir:
«Industria alimentaria».

-Na páxina 6.832, no punto 4.2.1, onde di: «ciclo
formativo de industrias alimentarias», debe dicir:
«ciclo formativo de industria alimentaria».

-Na páxina 6.832, no punto 4.3 onde di: «ciclo
formativo de formación profesional de grao superior
de industrias alimentarias», debe dicir: «ciclo for-
mativo de formación profesional de grao superior
de industria alimentaria».

-En todo o decreto, onde di: «alimenticio/a/os/as»,
debe dicir: «alimentario/a/os/as».
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II. AUTORIDADES E PERSOAL
a) CESAMENTOS:

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS
MARÍTIMOS

Decreto 93/2005, do 28 de abril, polo
que se dispón que cese Juan Carlos Manei-
ro Cadillo como director xeral do Centro
de Control do Medio Mariño.

En virtude do establecido nos artigos 4.13º e 34.2º
da Lei de Galicia 1/1983, do 22 de febreiro, regu-
ladora da Xunta de Galicia e do seu presidente,
modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, por
proposta do conselleiro de Pesca e Asuntos Marí-
timos e logo de deliberación do Consello da Xunta
de Galicia na súa reunión do día vinte e oito de
abril de dous mil cinco,

DISPOÑO:

Que cese Juan Carlos Maneiro Cadillo como direc-
tor xeral do Centro de Control do Medio Mariño,
agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, vinte e oito de abril de
dous mil cinco.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Enrique César López Veiga
Conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos

b) NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS
MARÍTIMOS

Decreto 94/2005, do 28 de abril, polo
que se nomea director do Instituto Tec-
nolóxico para o Control do Medio Mariño
a Juan Carlos Maneiro Cadillo.

A Lei 3/2004, do 7 de xuño, de creación do Ins-
tituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño
de Galicia, recolle no título II, artigo 8-2º a figura
de director como o órgano encargado da dirección
e xestión do ente público. Así mesmo, o parágrafo
1 do dito artigo, establece que o director do Intecmar
será nomeado polo Consello da Xunta de Galicia
por proposta do conselleiro competente en materia
de pesca.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Pes-
ca e Asuntos Marítimos e logo de deliberación do

Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do
día vinte e oito de abril de dous mil cinco,

DISPOÑO:

Artigo único.-Nomear a Juan Carlos Maneiro Cadi-
llo como director do Instituto Tecnolóxico para o
Control do Medio Mariño de Galicia.

Disposición derradeira

Este decreto entrará en vigor o día 1 de maio de
2005.

Santiago de Compostela, vinte e oito de abril de
dous mil cinco.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Enrique César López Veiga
Conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE FAMILIA,
XUVENTUDE, DEPORTE
E VOLUNTARIADO

Orde do 21 de abril de 2005 pola que
se regulan as axudas para investimento
de centros que prestan servizos para a
atención a menores dependentes de enti-
dades de iniciativa social e se procede
á súa convocatoria.

O Estatuto de autonomía de Galicia no seu arti-
go 27.23º, asígnalle á Comunidade Autónoma com-
petencias exclusivas en materia de asistencia social.

A Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos sociais,
inclúe, no seu artigo 5.3º, como unha das súas áreas
de actuación a familia, infancia e mocidade, e nos
artigos 53 ao 57 inclusive, as liñas, forma de con-
vocatoria, condicións, requisitos e tipos de subven-
cións que se poderán establecer na materia.

O Decreto 5/2005, do 13 xaneiro, polo que se esta-
blece a estrutura orgánica da Consellería de Familia,
Xuventude, Deporte e Voluntariado, atribúelle á
devandita consellería, no seu artigo 1º, competencia
en materia de familia, infancia e menores, de acordo
co establecido no Estatuto de autonomía de Galicia.

A Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da familia,
da infancia e da adolescencia, establece no seu arti-
go 15.b) que a Xunta de Galicia promoverá o coñe-
cemento e fomento dos recursos destinados á aten-
ción á infancia e á adolescencia, procurando que
os menores dispoñan dos medios necesarios para
o seu desenvolvemento integral.


